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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 16 JANUARI 1998 

I DAGORDE 

1. VG V-aangelegenheden 
l .  1. maandverslagen van de dienst VGV (september, oktober en november 1997 - HOC 
98/1); 

1.2. Jaaractieplan "Welzijn op het Werk" 1998: thema 'roken op het werk' (HOC 
9812); 

2. avbeidsneneeshmde 
driemaandelijks verslag van de arbeidsgeneeskundige diensten ( 1/4/1997-30/6/1997) 
(HOC9813); 

3. Toegevoegd punt: voortgangsrapport strategisch plan "welzijn op het werk (doc. ter 
plaatse rondgedeeld) 

I1 NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN 
DE OVERHEID 

Vast kern van permanente leden 

1. De heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans Cor- 
nelis, plaatsvervanger, voorzitter van de vergadering ; 

2. De heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse rege- 
ring, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken. Ondervoorzitter, 
vertegenwoordigd dooi- mevrouw Mieke Vermeiren, plaatsvervanger ; 
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3. Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën en Be- 

groting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, 
plaatsvervanger. 

Bijkomende leden 

De heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en 
Media, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Kerkhofs, plaatsvervanger 

I11 BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET NIET 
KENNISGEVING AFWEZIGE VAKBONDEN. ALSMEDE DE NAAM VAN 
DE AANWEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN 
VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

l .  De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heren: Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 
Willy Deceuninck 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten 
(CCOD-CVCC) : 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

IV OVERIGE LEDEN 

Arbeidsaeneesheren: 
Dr. J Van Damme 
Dr. J. Pierret 

Dienst VGV: 
de heer Raymond Van Campenhout, diensthoofd VGV 

V NAAM VAN DE TECHNICI 

Kabinet van de Vlaamse minister bevoeg;d voor ambtenarenzaken 
mevr. Lie Haelen 



Vakbonden 
FCSOD 
André T7Seyen 
LUC Willaert 
Johan Onraedt 

V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1 .  VGV nongelegenheden 

1.1. Maandverslasen van de dienst VGV (september, oktober en november 1997 

Het diensthoofd VGV geeft een toelichting over deze maandverslagen van de 
dienst VGV. 

De afvaardiging van de ACOD vraagt naar de stand van zaken m.b.t. : 
1 O office-sharing en landschapsbureaus: waar wordt dit gepland? 
2" telethuiswerk; 
3" Conciencegebouw ( o.m. vast tapijt, eetmalen, office-sharing ...) 

De voorzitter stelt voor om deze punten in de varia de behandelen op een vol- 
gende vergadering ( zie ook notulen van het SEC XVIII van 6/1/1998). 

Volgens een afgevaardigde van de FCSOD roept de AGD nog steeds chauffeurs 
op van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor nieuwe onderzoeken 
voor de verlenging van de schiftingsbewijzen, niettegenstaande de arbeidsge- 
neesheren van de arbeidsgeneeskundige dienst bevoegd zijn. Ook zouden er 
problemen zijn m.b.t. de terugbetaling van deze kosten. 
De voorzitter stelt voor dat de administratie Ambtenarenzaken contact zou op- 
nemen met de AGD om dit probleem te signaleren en dat in de PIWP aan de 
AAD's zou gevraagd worden dat zij de personeelsleden zouden verwittigen dat 
zij zich voor de nieuwe schiftingsonderzoeken moeten wenden tot de arbeidsge- 
neesheer en niet tot de AGD. 

Een afgevaardigde vali de FCSOD stelt vast dat in bepaalde werkgroepen van 
het Hoog Overlegcomité de verslagen van de VGV en de arbeidsgeneesheren 
reeds besproken worden zonder dat de leden van de werkgroep in het bezit zijn 
van het driemaandelijks verslag. 
Het diensthoofd VGV stelt voor dat in de toekomst de inspectieverslagen op 
voorhand worden opgestuurd zodra deze klaar zijn en dan kan het driemaande- 
lijks verslag beperkt worden tot het essentiële 

De voorzitter vraagt aan het diensthoofd VGV wanneer het jaaiverslag VGV 
aan het Hoog Overlegcomité zal wol-den voorgelegd. Volgens het diensthoofd 
VGV zal dit jaarverslag voor eind maart 1998 wol-den voorgelegd. 

Aangezien er vei-der geen fù~~darnentele opmerkingen worden gemaakt is het 
overleg over dit punt beeindigd 
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1.2. Jaaractiedan "Welziin ou het Werk" 1998: tlieiiia 'roken op het werk' 

Het diensthoofd geeft een korte toelichting. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden gaan akkoord met dit voorstel. 

Aangezien er geen fundamentele opmerkingen worden gemaakt is het overleg 
over dit punt beëindigd. 

2 .  Driemaandelijks verslag van de nrberdsgeneesk~lndige drcnsten f 1 /&l 99 7-30Í6,'199 7) 

De arbeidsgeneesheren geven een toelichting over hun driemaandelijks verslag. 

Een afgevaardigde van de FCSOD stelt vast dat het basisoverlegcomité 6.4. be- 
voegd voor de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten 
en Landschappen nog altijd niet is samengekomen. 

De voorzitter stelt voor om (opnieuw) een brief te schrijven naar de nieuwe 
voorzitter om hem aan te manen het basisoverlegcomité 6.4. zo snel tnogelijk 
bijeen te roepen. 

De voorzitter vraagt aan de arbeidsgeneesheer naar de timing van het derde en 
vierde trimestrieel verslag 1997 en het jaarverslag 1997. 
Volgens de arbeidsgeneesheren zullen deze trimestriële verslagen aan het Hoog 
Overlegcomité worden voorgelegd eind februari 1998 en het jaarverslag voor 
eind maart 1 998. 

De voorzitter stelt voor om in de toekomst de trimestriële verslagen reeds te 
agenderen naargelang de ontvangst van deze verslagen samen met de punten 
van de VGV. Het Hoog Overlegcomité zal zijn standpunt reeds bepalen. Indien 
de PIWP en het college van secretarissen-generaal nog fundamentele opmerkin- 
gen maken, zal er in het Hoog Overlegcomité een aanvullend advies geformu- 
leerd worden. 
De leden van het Hoog Overlegcomité gaan hiermee akkoord. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt wanneer het epidemiologisch verslag 
aan het Hoog Overlegcomité zal worden voorgelegd. Volgens de arbeidsge- 
neesheren zal dit verslag worden voorgelegd bij het jaarverslag 1997. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt naar de timing van de herziening van 
de mandaten van het diensthoofd VGV en zijn adjuncten. Hij vraagt ook naar 
een regeling voor de huidize mandaathouders. 



De vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Ambtenarenza- 
ken antwoordt dat men binnen de dienst VGV bezig is met de voorbereiding 
van de procedure en dat de overheid het toekomstig statuut van de mandaat- 
houders VGV zal bespreken samen met de problematiek van het verleden (de 
huidige mandaathouders) na de beslissing binnen de Vlaamse regering. 
De leden van het comité gaan hiermee akkoord. 

3.  Toenevoe,ed punt: voortgangsrapport strategisch plan "welzijn op het werk" 

Het diensthoofd VGV geeft een toelicliting over dit rapport 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt 0111 in punt 4 "Andere strategische projecten" 
bij ' stress' ook 'bum out' op te nemen. 

De voorzitter stelt voor dat de arbeidsgeneesheren het verschil tussen de begrippen 
'stress' en 'bun1 out' zullen uiteenzetten op het ogenblik dat de problematiek 'bum out' 
(punt 4.4.3. van de kwalitatieve CAO 1995-1996) zal besproken worden. 
De leden van het comité gaan hiennee akkoord. 

Aangezien er verder geen bdamentele opmerkingen worden gemaakt, is het overleg 
beëindigd. 

V11 HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES OVER: 

1 . VGV meelegenheden 

1.1. Maandverslagen van de dienst VGV (september, oktober en november 1997) 
De leden van het Hoog Overlegcornité brengen unaniem een positief advies uit 
over de voorgelegde maandverslagen van de dienst VGV mits rekening wordt 
gehouden met de afspraken van punt V1 1.1. van deze notulen. 

1.2. Jaaractieplan ''Welzijn o* liet W e r k  1998: thema 'roken op het werk' 
De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over het voorgelegde jaaractieplan. 

2. Briemaandelirks ver.slug van de rrrheza'sxenee.5 kztndzge rhensten f 1 '41 199 7-30,'ó l Y9 7) 
De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over het voorgelegde driemaandeliljks verslag van de arbeidsgeneeskundige 
diensten mits rekening wordt gehouden met de afspraken van punt V1 2 van de- 
ze notulen 



3. iroegevoe.pd punt: voortgangsrapport strategisch p1ai.i ''welzijn op het werk" 
De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit 
over het voorgelegde voortgangsrapport mits rekening wordt gehouden met de 
afspraken van punt V1 3 van deze notulen. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

LUC Van den Brande 
Minister-president van de 
Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhandelaar 


